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Wykaz aktów prawnych i publikacji dotyczących symboli, barw narodowych oraz 

hymnu państwowego: 

1. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)  

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 235 poz.2000)  

3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1439) 

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 Nr 49 poz. 467) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 

szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej 

przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne 

przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz. U. 2002 Nr 34 poz. 324)  

6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie 

ochrony nazwy państwa polskiego (M.P. 1990 Nr 39 poz. 306)  

7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych 

ustaw (Dz. U. 1990 Nr 34 poz. 199)  

8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1990 Nr 10 poz. 60)  

9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa 

o wykroczeniach (Dz. U. 1985 Nr 23 poz. 100) 

10. Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2015. 

11. Dep. Wych. 18/2015 

12. Decyzja Nr 392/MON dnia 30 września 2014r. (Dz. Urz. Min.Obr. Nr 392/MON} 

 

 

CEREMONIAŁ  SZKOLNY  
 

POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną 

i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 
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FLAGA NARODOWA 

1. Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się z należną czcią 

i szacunkiem. 

2. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

- święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, rocznica 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

- uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły oraz uroczystości 

okolicznościowe. 

3. W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona flaga jest 

ozdobiona czarnym kirem. 

 

HYMN PAŃSTWOWY 

1. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącą 

odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażającą 

uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego.  

2. Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości 

państwowych i szkolnych.  

3. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie 

powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn. 

4. Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. Do hymnu 

państwowego. 

 

SZTANDAR SZKOLNY 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

3. Sztandar jest przechowywany na terenie Zespołu Szkół w zamkniętej gablocie. 

4. Wygląd Sztandaru: 

1) Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 110 cm x 125 cm barwy białej i czerwonej 

po stronie głównej oraz barwy niebieskiej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest 
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przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do 

drzewca są obszyte frędzlą. 

2) Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego haftowany 

srebrnym szychem a korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem.  

3) Na stronie odwrotnej sztandaru znajduje się wizerunek graficzny budynku Zespołu 

Szkół w Mogilnie. 

4) Głowica sztandaru, wykonana z żółtego metalu, składa się godła Rzeczypospolitej 

Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest na podstawie w formie puszki 

oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.  

5) Drzewce sztandaru o średnicy 4,5 cm i długości 240 cm jest wykonane z drewna 

toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone z tuleją  z metalu żółtego.  

5. Opiekę nad sztandarem sprawuje Samorząd uczniowski szkoły.   

6. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas pierwszych 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu 

w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy) i asysta. 

7. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas 

oraz Samorząd uczniowski na Radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

8. Decyzją Rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

1) uczeń - chorąży - garnitur, ewentualnie ciemne spodnie, biała koszula, 

2) uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice lub spodnie. 

10. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

11. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) święto szkoły, 

4) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 

5) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

12. Chwyty sztandaru: 
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§ postawa „zasadnicza”  - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze 

na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. 

Lewa ręka jak w postawie zasadniczej. 

§ postawa "spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 

§ postawa "na ramię"  - chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą) kładzie drzewce 

na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka 

wyciągnięta wzdłuż drzewca. 

§ postawa „prezentuj” z postawy „zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką 

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę 

na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie 

„zasadniczej". 

§ salutowanie sztandaru w miejscu -  wykonuje  się z  postawy   „prezentuj”.  Chorąży 

robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na 

odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie 

„salutowania" przenosi sztandar do postawy „prezentuj". 

§ salutowanie sztandarem w marszu z  położenia  „na  ramię"  w  taki  sam  sposób  jak  

przy salutowaniu w miejscu.  

§ Komendy: „ na prawo patrz” - pochyla sztandar, „baczność" - bierze sztandar na 

ramię. 

13. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

W celu podkreślenia doniosłości chwili   wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru 

w trakcie uroczystości szkolnej odbywa się przy dźwięku fanfar „John Williams Olympic 

Spirit 1988” 

a) wprowadzenie sztandaru 

L.p. Komendy 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 
uczestników po 

komendzie 

Poczet 
sztandarowy Sztandar 

1.  proszę o powstanie 
uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 
sztandaru 

przygotowanie do 
wyjścia 

§ postawa „na 
ramię” 
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2.  

„baczność!" Poczet 
sztandarowy sztandar 

Zespołu Szkół 
wprowadzić. 
„spocznij!” 

uczestnicy w postawie 
„zasadniczej" 

wprowadzenie   
sztandaru 

 
zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

§ w postawie 
„na ramię w 
marszu" 

§ postawa 
„prezentuj" 

3.  „do hymnu!” jak wyżej postawa 
”zasadnicza” 

§ postawa 
„salutowanie 
w miejscu" 

4.  „po hymnie!” uczestnicy w postawie 
„spocznij" spocznij 

§ postawa 
„prezentuj" 

§ postawa 
„spocznij" 

5.  można usiąść uczestnicy siadają spocznij § postawa 
„spocznij" 

  

b) wprowadzenie sztandaru  

Lp. Komendy 
Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy Sztandar 

1.  proszę o powstanie 
uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 
sztandaru 

spocznij § postawa 
„spocznij" 

2.  

„baczność!" poczet 
sztandarowy sztandar 

Zespołu Szkół 
wyprowadzić. 

uczestnicy w postawie 
„zasadniczej” 

postawa 
„zasadnicza” 

 
wyprowadzenie 

sztandaru 

§ postawa 
„zasadnicza" 

§ postawa „na 
ramię w 
marszu" 

3.  „spocznij” uczestnicy siadają   

 

14. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

Lp. Komendy 
Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy Sztandar 

1.  proszę wstać uczestnicy wstają postawa 
„spocznij" 

§ postawa 
„spocznij" 

2.  

„baczność!" 
poczet sztandarowy 

wyznaczony do 
przejęcia sztandaru 

wystąp. 
„spocznij” 

uczestnicy postawa 
„zasadnicza" nowy skład 

pocztu występuje i 
ustawia się z przodu 

sztandaru 

postawa 
„zasadnicza" 

§ postawa 
„zasadnicza" 

§ postawa 
„prezentuj" 
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3.  

„baczność!" 
Ustępujący poczet 

odmaszerować. 
„spocznij!” 

uczestnicy w postawie 
„zasadniczej" nagradzają 

barwami ustępujący 
poczet, który przechodzi 
na wyznaczone miejsce 

postawa 
„zasadnicza" 

 
postawa „spocznij" 

§ postawa 
„prezentuj" 

§ postawa 
„spocznij" 

4.  
„baczność!" 

Sztandar Zespołu Szkół 
wyprowadzić. 

postawa "zasadnicza" 

postawa 
„zasadnicza"  

 
wyprowadzenie 

sztandaru 

§ postawa 
„zasadnicza" 

§ postawa „na 
ramię w 
marszu" 

5.  „spocznij” uczestnicy siadają   
  

15. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

L.p. Komendy 
Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy Sztandar 

1.  Proszę wstać uczestnicy wstają   

2.  

„baczność!” 
poczet sztandarowy do 
ślubowania wystąp 

Uczniowie wyróżnieni 
ślubowaniem na 
sztandar wystąp.  

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

wprowadzenie 
sztandaru 

 
zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

§ postawa „na 
ramię w 
marszu" 

§ postawa 
„zasadnicza" 
 

3.  „do ślubowania" 

uczestnicy w postawie 
„zasadniczej", ślubujący 
podnoszą prawą rękę do 

ślubowania (palce na 
wysokości oczu) 

postawa 
zasadnicza 

§ postawa 
„prezentuj " 

§ postawa 
„salutowanie w 
miejscu" 

4.  „po ślubowaniu" 
uczestnicy "spocznij" 
ślubujący opuszczają 

rękę 
postawa spocznij 

§ postawa 
„prezentuj" 

§ postawa 
„zasadnicza" 

5.  

„baczność" uczniowie 
ślubujący na sztandar 

wstąp 
„spocznij” 

 
„baczność!” poczet 

sztandarowy do szyku 
wstąp 

uczestnicy postawa 
zasadnicza 

ślubujący postawa 
swobodna 

postawa 
zasadnicza 

 
ślubujący 

uczniowie wracają 
do szyku 

 
wyprowadzenie 

sztandaru na prawe 
skrzydło szyku 

§ postawa 
„zasadnicza" 

§ postawa „na 
ramię w 
marszu" 

6.  „spocznij!” 
uczestnicy 

siadają/przyjmują 
postawę swobodną 
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16. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

1) Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych 

(mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych). Decyzję o jego udziale 

podejmuje Dyrektor szkoły. 

2) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

Sposób udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym 

górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest 

określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego 

zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych 

przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. 

3) W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po 

lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, 

podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie 

pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują 

żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. 

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

w następujących sytuacjach: 

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. 

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu, 

b) podczas opuszczania trumny do grobu, 

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde 

polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę. 

 

17. Logo szkoły: Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki i prezentowane jest: 

1) na sztandarze Zespołu Szkół, 

2) na dokumentach i pismach szkolnych, 

3) na zaproszeniach i dyplomach, 

4) na witrynie internetowej naszej szkoły. 
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18. Strój galowy. 

Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój galowy:  

§ dla dziewcząt:  

o biała bluzka z kołnierzykiem typu koszulowego  

o spódniczka w kolorze czarnym lub granatowym ewentualnie wizytowe spodnie 

w kolorze czarnym lub granatowym  

o rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym  

o stosowne do stroju buty. 

§ 2.dla chłopców:  

o biała koszula 

o wizytowe spodnie czarne lub granatowe  

o marynarka lub garnitur 

o stosowne do stroju buty. 


